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#112668 Dataopplæring

SØKNADSINFORMASJON

Søknadsid 112668

Utlysning ExtraExpress (juni 2015)

Søker Teddy Kjendlie

PROSJEKTETS VARIGHET

Forventet startdato
(dd.mm.åååå)

01.11.2015

Forventet sluttdato
(dd.mm.åååå)

01.03.2016

INFORMASJON OM SØKER

Navn Teddy Kjendlie

Akademisk grad adjunkt

Kjønn Mann

Fødselsdato 04.09.1958

Adresse Ordfører Voldensvei 8, 1850 Mysen, Norge

Epost teddy.kjendlie@gmail.com

Telefon 45297840

Mobil 45297840

Ansatt i ikke angitt

Stilling ikke angitt

Adresse arbeid ikke angitt, ikke angitt ikke angitt

Post ønskes sendt til Privat

PROSJEKTINFORMASJON

Skal prosjektet
foregå i eller
tilknyttes det sentrale
organisasjonsleddet?

Nei

Organisasjonsledd Lokallag

Navn på
lokallag/fylkeslag
med mer

HLF Askim og omegn

Organisasjonsnummeret
til det
organisasjonsleddet
som søker

983646956

Kontonummer til
organisasjonsleddet

11002110115

Kommuner for prosjekt

municipality/11
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BESKRIVELSE AV PROSJEKTET

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

HLF Askim og omegn har over 650 medlemmer. De fleste som er aktive er over 70 år. Mange er skeptisk til bruk av data, og
informasjon til medlemmene går i post, annonser i avis eller teksttv. jeg har forsøkt å tilby opplæring, men mange har gitt opp.
Terskelen er for høy.

Målsetting for
prosjektet/tiltaket

Motivere medlemmene til å nyttiggjøre moderne kommunikasjon og informasjonshenting i hverdagen.

Målgruppe for
prosjektet/tiltaket

Hørselshemmede i Askim og omegn

Antall personer dere
planlegger å få
med/eller nå

30

Gi en kort beskrivelse av det dere planlegger å gjennomføre

Kurs for medlemmene i bruk av data. Det vil være skrivetolker på kurset, og kurset vil bli tilpassen de hørselshemmede
deltagerne. Planen er å skaffe brukte datamaskiner eller nettbrett og sett de opp likt slik at undervisningen blir enklere og like for
brukerne. Undervisningen vil være modulbasert. Deltagerne som fullfører kurset beholder maskinen.

Hva gjøres av frivillig innsats i prosjektet/tiltaket?

All undervisningen er frivillig, i tillegg til administrasjon og logistikk. Oppsett av datamaskiner/nettbrett med "gratis" programvare og
nettressurser som: openoffice, firefox , skype, youtube, google, facebook, altinn, ol.

Vil dette
prosjektet/tiltaket
bidra til økt
frivillighet lokalt?

Ja

Hvilke resultater forventer dere å oppnå?

Gjøre hverdagen enklere og bedre kommunikasjonen med medlemmene. Øke interesse for og mulighetene i bruk av data. Gi
deltagerne mestringserfaringer og verktøy til komunikasjon som er egnet for hørselshemmede.

ØKONOMI

Budsjett

Inntekter Beløp

ExtraExpress 30 à 1000 kr = 30000

Andre inntekter 15000

Delsum 45000

Utgifter Beløp

Materiell/utstyr 42000

Reise/opphold 500

Innkjøpte tjenester 0

Andre utgifter 2500

Delsum 45000

Total 0

Eventuelle utfyllende
kommentarer til
økonomien

PROSJEKTKATEGORI
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Prosjektkategori Mestring og selvhjelp

MEDIA OG PROFILERING

Ønsker dere
muligheten til å la
prosjektet/tiltaket bli
presentert under
Extra-trekningen på
NRK1 og dermed
også få muligheten
til å vinne mer
penger?

Ja

Informasjon om
prosjektet/tiltaket


